
Kotły Kondensacyjne
< 35 kW
Katalog produktów











6

atRaKcyjna

c e n a

Victrix tera
wiszący kocioł kondensacyjny dostępny w wersji 
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej
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dane techniczne [j.m.] Victrix teRa 28 1 Victrix teRa 32 1 Victrix teRa 24 Plus Victrix teRa 35 Plus 1

Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) [kW] 4,3 ÷ 24,1 4,9 ÷ 28,0 4,3 ÷ 24,1 6,1 ÷ 32,0

Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) [kW] 4,8 ÷ 26,1 5,5 ÷ 30,3 4,8 ÷ 26,1 6,6 ÷ 34,4

Moc maksymalna w trybie c.w.u.   [kW] 28,3 32,0 28,3 37,9

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. [bar] 3 3 3 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o.  

(maksymalny zakres roboczy) [°C]

20 ÷ 85 20 ÷ 85 20 ÷ 85 20 ÷ 85

Temperatura ustawialna c.w.u. [°C] 30 ÷ 60 30 ÷ 60 30 ÷ 60 30 ÷ 60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej  

(∆T=30°C) [l/min]

14,1 16,5 - -

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 33,6 / 35,8 35,5 / 37,9 32,0 / 33,8 36,7 / 40,5

Podłączenie elektryczne [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany [A] 0,6 0,76 0,60 0,95

Moc zainstalowana [W] 80 105 80 120

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D IPX5D IPX5D

Kategoria II2ELw3P II2ELw3P II2ELw3P II2E3P

 
WymienniK ze stali nieRdzeWnej inox – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej 
wężownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje zbilansowany przepływ 
czynnika grzewczego.

sPRaWna KonseRWacja – konstrukcja wymiennika pozwala na łatwiejszą konserwację i zmniejsza 
ryzyko zanieczyszczenia. 

KomPaKtoWe WymiaRy – głębokość kotłów to jedynie 25 cm, co czyni je jednymi z najmniejszych 
kotłów gazowych wśród dostępnych na rynku. Takie wymiary umożliwiają zamontowanie urządzenia 
niemalże w każdym miejscu.

eKonomiczna PRaca – szeroki zakres modulacji mocy od 16 do 100% jest gwarancją płynnej 
i ekonomicznej pracy kotła nawet w niewielkich lokalach. 

możliWość zdalnego zaRządzania – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, 
pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego 
miejsca na ziemi.

zalety:

seRia VictRix teRa

•
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Victrix omnia
kondensacyjny, wiszący kocioł dwufunkcyjny
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seRia VictRix omnia

dane techniczne [j.m.] VictRix omnia

Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) [kW] 4,1 ÷ 20,2

Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) [kW] 4,5 ÷ 21,8

Moc maksymalna w trybie c.w.u.   [kW] 25,0

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. [bar] 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90

Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy) [°C] 20 ÷ 85

Temperatura ustawialna c.w.u. [°C] 20 ÷ 60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30°C) [l/min] 12,5

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 29,0 / 31,0

Podłączenie elektryczne [V/Hz] 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany [A] 0,67

Moc zainstalowana [W] 90

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D

Kategoria II2ELwLs3P

Podłączenia Wg standaRdU din – idealny dla rynku wymian. Pozwala zastąpić przestarzałe kotły, 
również innych marek, bez konieczności modyfikacji istniejącej instalacji. 

WymienniK ze stali nieRdzeWnej inox – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej 
wężownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje zbilansowany przepływ 
czynnika grzewczego. 

KomPaKtoWe WymiaRy – kocioł ma wymiary 738 x 400 x 247 mm, co czyni go jednym z najbardziej 
kompaktowych kotłów gazowych dostępnych na rynku.

eleKtRoniczny zaWóR gazU – precyzyjne tworzenie składu mieszanki gaz-powietrze, brak 
konieczności zmiany dysz przy zmianie rodzaju gazu. 

możliWość zdalnego zaRządzania – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, 
pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych.

•
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Victrix exa erP
kondensacyjny, wiszący kocioł dostępny w wersji 
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej
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seRia VictRix exa eRP

niezależne stReFy gRzeWcze – możliwość współpracy z rozdzielaczami hydraulicznymi DIM.

intUicyjna oBsłUga – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie 
za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

WymienniK ze stali nieRdzeWnej inox – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się 
wysoką trwałością i odpornością na korozję.

szeRoKa gama zastosoWaŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

możliWość zdalnego zaRządzania – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, 
pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego 
miejsca na ziemi.

dane techniczne [j.m.] V exa 28 1 eRP V exa 24 x 1 eRP

Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) [kW] 5,5 ÷ 23,7 5,5 ÷ 23,7

Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) [kW] 6,1 ÷ 25,7 6,1 ÷ 25,7

Moc maksymalna w trybie c.w.u.   [kW] 27,7 23,7

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. [bar] 3 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy) [°C] 20 ÷ 85 20 ÷ 85

Temperatura ustawialna c.w.u. [°C] 30 ÷ 60 30 ÷ 60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30°C) [l/min] 13,7 -

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 37,0 / 40,4 36,0 / 39,0

Podłączenie elektryczne [V/Hz] 230 / 50 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany [A] 0,56 0,56

Moc zainstalowana [W] 76 76

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D

Kategoria II2ELw3P II2ELw3P

•
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Victrix tt 2 erP
Kondensacyjny, wiszący kocioł dostępny w wersji 
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej
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seRia VictRix tt eRP

dane techniczne [j.m.] Victrix 24 tt 2 eRP Victrix 12 x tt 2 eRP Victrix 20 x tt 2 eRP

Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) [kW] 3,0 ÷ 20,6 1,9 ÷ 12,0 3,0 ÷ 20,6 

Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) [kW] 3,4 ÷ 21,6 2,2 ÷ 13,0 3,4 ÷ 21,6

Moc maksymalna w trybie c.w.u.   [kW] 23,6 12,3 21,3

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. [bar] 3 3 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o.  

(maksymalny zakres roboczy) [°C]

20 ÷ 85 20 ÷ 85 20 ÷ 85

Temperatura ustawialna c.w.u. [°C] 30 ÷ 60 10 ÷ 60 10 ÷ 60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30°C) [l/min] 12,2 - -

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 32,0 / 33,9 32,0 / 33,9 32,0 / 33,9

Podłączenie elektryczne [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany [A] 0,53 0,63 0,69

Moc zainstalowana [W] 115 90 90

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D IPX5D

 Kategoria                 I2ELwLs3P                  II2ELwLs3P                      II2ELwLs3P                           

intUicyjna oBsłUga – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie 
za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

nisKie oPoRy HydRaUliczne – konstrukcja nowego modułu kondensacyjnego odznacza się 
mniejszymi oporami wewnętrznymi i gwarantuje wyższe ciśnienie dyspozycyjne na króćcach kotła. 
Oznacza to, że jest on w stanie obsłużyć bardziej rozbudowaną instalację.

szeRoKi zaKRes modUlacji – nowa płyta elektroniki zapewnia szeroki zakres modulacji mocy (od 15 do 
100% mocy znamionowej). Dzięki temu kocioł elastycznie dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowania 
na energię w trakcie sezonu grzewczego, co skutkuje zmniejszeniem kosztów eksploatacji w skali całego 
roku.

eleKtRonicznie steRoWany zaWóR gazU – zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest 
elektronicznie sterowany zawór gazu, umożliwia dokładną kontrolę składu mieszanki powietrze – gaz. 
Kocioł za pomocą szeregu czujników samodzielnie dostosowuje parametry spalania w przypadku różnic 
w gęstości powietrza lub paliwa. Istotną cechą jest to, że kocioł nie wymaga przezbrojenia na inny rodzaj 
gazu, ponieważ urządzenie samodzielnie dobiera skład mieszanki.

•
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Victrix maior tt erP
Kondensacyjny, wiszący kocioł dostępny w wersji 
jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej
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dane techniczne [j.m.] VictRix maioR 35 tt 1 eRP VictRix maioR 35 x tt 1 eRP

Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) [kW] 3,5 ÷ 34,2 3,5 ÷ 34,2

Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) [kW] 3,9 ÷ 36,0 3,9 ÷ 36,0

Moc maksymalna w trybie c.w.u.   [kW] 34,2 34,2

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. [bar] 3 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o.

(maksymalny zakres roboczy) [°C]

20 ÷ 85 20 ÷ 85

Temperatura ustawialna c.w.u. [°C] 30 ÷ 60 10 ÷ 60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30°C) [l/min] 16,8 -

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 33,4 / 35,8 33,4 / 35,8

Podłączenie elektryczne [V/Hz] 230 / 50 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany [A] 0,85 0,85

Moc zainstalowana [W] 120 120 

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D

Kategoria II2ELwLs3P II2ELwLs3P

•

seRia VictRix maioR tt eRP

szeRoKi zaKRes modUlacji mocy – nowa płyta elektroniki zapewnia szeroki zakres modulacji 
mocy (od 10 do 100% mocy znamionowej). Dzięki temu kocioł elastycznie dopasowuje się do zmiennego 
zapotrzebowania na energię w trakcie sezonu grzewczego, co skutkuje zmniejszeniem kosztów eksploatacji 
w skali całego roku.

KomPaKtoWe WymiaRy – dzięki niewielkim gabarytom kotły serii MAIOR TT mogą być instalowane 
niemal wszędzie, np. w ciągu szafek kuchennych.

intUicyjna oBsłUga – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie 
za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła. Dodatkowo panel posiada zamykaną pokrywę.

WymienniK ze stali nieRdzeWnej inox – aluminiowo-krzemowo-magnezowy wymiennik ciepła 
charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz małymi oporami hydraulicznymi.

szeRoKa gama zastosoWaŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
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Victrix zeus 25 
Wiszący kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym 
zasobnikiem c.w.u. o pojemności 45 l
ze stali nierdzewnej
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dane techniczne [j.m.] VictRix zeUs 25

Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) [kW] 3,5 ÷ 20,0

Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) [kW] 3,9 ÷ 21,6

Moc maksymalna w trybie c.w.u.   [kW] 25,0

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. [bar] 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90

Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy) [°C] 25 ÷ 85

Temperatura ustawialna c.w.u. [°C] 10 ÷ 60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30°C) [l/min] 12,0

Ciężar kotła pustego/napełnionego [kg] 57,6 / 105,4

Podłączenie elektryczne [V/Hz] 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany [A] 0,65

Moc zainstalowana [W] 88

seRia VictRix zeUs eRP

zestaW naczynia WyRóWnaWczego c.W.U. W standaRdzie – brak konieczności uzupełniania 
instalacji o dodatkowy element.
 
WymienniK ze stali nieRdzeWnej inox  – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej 
wężownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje zbilansowany przepływ 
czynnika grzewczego. 

KomPletna KotłoWnia W jednej oBUdoWie – kocioł fabrycznie wyposażony w elektronicznie 
sterowaną pompę obiegową, zasobnik c.w.u. o pojemności 45 litrów, grupę bezpieczeństwa c.o. 
Konstrukcja kotła umożliwia wykonanie recyrkulacji c.w.u.

KomPaKtoWe WymiaRy – kocioł ma głębokość równą 410 mm, oznacza to, że jest jednym 
z najmniejszych na rynku wśród kotłów z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

eleKtRoniczny zaWóR gazU – precyzyjne tworzenie składu mieszanki gaz-powietrze, brak 
konieczności zmiany dysz przy zmianie rodzaju gazu. 

możliWość zdalnego zaRządzania – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, 
pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych.

•



Victrix zeus superior
Wiszący kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym 
zasobnikiem c.w.u. o pojemności 54 l
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eKologiczne ogRzeWanie  - sezonowa wydajność energetyczna c.o. ηs = 94% (pozwala 
zaklasyfikować kocioł w połączeniu ze sterownikiem CAR V2 i sondą zewnętrzną do klasy A+). Ponadto 
najwyższa 6 klasa NOx, oznacza, że kotły są w grupie o najniższej emisji szkodliwych spalin.

eKonomiczna PRaca - szeroki zakres modulacji mocy od 9% do 100% jest gwarancją płynnej i 
ekonomicznej pracy kotła co pozwala na dopasowanie mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania 
budynku. 

intUicyjna oBsłUga - menu w j. polskim, przyjazny dla użytkownika panel sterowania z dotykowymi 
przyciskami.

możliWość zdalnego steRoWania - kotły z tej serii są kompatybilne z modułem internetowym 
zarządzanym aplikacją DOMINUS, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą 
urządzeń mobilnych.

niezależne stReFy gRzeWcze - możliwość zarządzania z poziomu panelu kotła 3 strefami 
grzewczymi z programowaniem tygodniowym (przy zastosowaniu rozdzielacza hydraulicznego DIM oraz 
opcjonalnych bezprzewodowych sond temp. pokojowej).

aUtomatyKa - automatyka kotła posiada fabrycznie funkcję wygrzewu jastrychu oraz możliwość 
programowania funkcji wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u.

system KominoWy - wbudowany zawór klapowy odprowadzenia spalin przydatny przy podłączeniu 
do zbiorczych systemów kominowych.

seRia VictRix zeUs sUPeRioR

dane techniczne [j.m.]                                   Victrix zeus superior 25 Victrix zeus superior 30 Victrix zeus superior 35

Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) [kW] 2,3 ÷ 20,2 2,8 ÷ 28,2 2,8 ÷ 28,2 

Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) [kW] 2,6 ÷ 21,9 3,1 ÷ 30,6 3,1 ÷ 30,6 

Moc maksymalna w trybie c.w.u. [kW] 25,0 30,0 33,8

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. [bar] 3 3 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o. 
(maksymalny zakres roboczy) [°C] 

20 ÷ 85 20 ÷ 85 20 ÷ 85 

Temperatura ustawialna c.w.u. [°C] 10 ÷ 60 10 ÷ 60 10 ÷ 60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30°C)  
[l/min]

12,4 15,0 16,9

Ciężar kotła pustego / napełnionego 
(z napełnionym zasobnikiem c.w.u.) [kg] 

63,9 / 68,6 (122,6) 64,2 / 71,5 (125,5)  64,2 / 71,5 (125,5) 

Podłączenie elektryczne [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Znamionowy prąd pobierany [A] 0,7 0,8 1,0

Moc zainstalowana [W] 95 110 130

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D IPX5D

Kategoria II2ELwLs3P II2ELwLs3P II2ELwLs3P

•
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Hercules 
condensing erP
Kocioł stojący z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 
ze stali nierdzewnej inox o pojemności 120 l



21

dane techniczne [j.m.] Hc 26 3 eRP Hc 32 3 eRP Hc aBt 32 3 eRP

Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) [kW] 4,7 ÷ 23,9 6,9 ÷ 32,0 6,9 ÷ 32,0 

Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) [kW] 5,3 ÷ 25,9 7,7 ÷ 34,6 7,7 ÷ 34,6

Moc maksymalna w trybie c.w.u.   [kW] 25,8 32,0 32,0

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. [bar] 3 3 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90 90 90

Zakres regulacji temperatury c.o.  

(maksymalny zakres roboczy) [°C]

25 ÷ 85 25 ÷ 85 25 ÷ 85

Temperatura ustawialna c.w.u. [°C] 10 ÷ 60 10 ÷ 60 10 ÷ 60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30°C) [l/min] 13,3 16,0 16,0

Ciężar kotła pustego/napełnionego  

(z napełnionym zasobnikiem c.w.u.) [kg]

126,6 / 252,0 127,9 / 254,0 127,9 / 254,0

Podłączenie elektryczne [V/Hz] 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Moc zainstalowana [W] 130 130 168

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D IPX5D IPX5D

 Kategoria                      II2ELwLs3P                      II2ELwLs3P                           II2ELwLs3P

WBUdoWany zasoBniK c.W.U. – wbudowany zasobnik c.w.u o pojemności 120 litrów wykonany 
ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie 
c.w.u.

aUtomatyKa – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów 
kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie 
grzewczej. 

intUicyjna oBsłUga – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz 
sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

WymienniK ze stali nieRdzeWnej inox – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się 
wysoką trwałością i odpornością na korozję.

KomPletna KotłoWnia W jednej oBUdoWie – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych 
stref grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów 
montowanych wewnątrz kotła.

szeRoKa gama zastosoWaŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

seRia HeRcUles condensing eRP

•
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Hercules solar erP
Kocioł stojący dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem  
c.w.u. o pojemności 200 l, przystosowany fabrycznie 
do współpracy z kolektorami słonecznymi
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WBUdoWany zasoBniK c.W.U. – wbudowany zasobnik c.w.u o pojemności 200 litrów wykonany 
ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających produkcję 
c.w.u.

aUtomatyKa – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów 
kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie 
grzewczej. 

intUicyjna oBsłUga – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz 
sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.

WymienniK ze stali nieRdzeWnej inox – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się 
wysoką odpornością na korozję.

KomPletna KotłoWnia W jednej oBUdoWie – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych 
stref grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów 
montowanych wewnątrz kotła. Dodatkowo wyposażony jest w elementy układu solarnego: pompa 
obiegowa glikolu, automatyka sterująca.

szeRoKa gama zastosoWaŃ – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

WsPółPRaca z KoleKtoRami słonecznymi - fabrycznie posiada kompletny osprzęt hydrauliczny 
instalacji solarnej;  wbudowany zawór antyoparzeniowy i grupa pompowa.

seRia HeRcUles solaR eRP

dane techniczne [j.m.] HeRcUles solaR 26 2 eRP

Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C) [kW] 3,0 ÷ 23,6

Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C) [kW] 3,4 ÷ 25,6

Moc maksymalna w trybie c.w.u.   [kW] 26,0

Maksymalne ciśnienie robocze c.o. [bar] 3

Maksymalna temperatura robocza c.o. [°C] 90

Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy) [°C] 25 ÷ 85

Temperatura ustawialna c.w.u. [°C] 10 ÷ 60

Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (∆T=30°C) [l/min] 13,1

Ciężar kotła pustego/napełnionego

(z napełnionym zasobnikiem c.w.u.) [kg]

193,8 / 404,4

Podłączenie elektryczne [V/Hz] 230 / 50

Moc zainstalowana [W] 165

Stopień ochrony elektrycznej IPX5D

Kategoria II2ELwLs3P

•



Kotły dWUFUnKcyjne
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Victrix tt 2 erP

Victrix maior tt erP
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VICTRIX EXA

Victrix tera

Legenda: 
V - zasilanie elektryczne
G - gaz
AC - wyjście ciepłej wody
AF - wejście zimnej wody
R - powrót c.o.
M - zasilanie c.o.
SC - odpływ kondensatu
ACV - wejście c.w.u. (przy zastosowaniu opcjonalnego 
solarnego zaworu mieszającego)

Victrix omnia

2

1

2

1

1 - bezpośrednie 
przyłącza hydrauliczne 
w kotle
2 - przyłącza ścienne 
przy zastosowaniu 
szablonu DIN Immergas



WymiaRy
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Victrix zeus 25 Victrix zeus superior

Hercules solar erPHercules condensing erP

RAn - powrót n-tej strefy wysokiej temperatury
MAn - zasilanie n-tej strefy wysokiej temperatury
RBn - powrót n-tej strefy niskiej temperatury
MBn - zasilanie n-tej strefy niskiej temperatury

RP - powrót z paneli słonecznych
MP - wyjście na panele słoneczne
RC - wyjście recyrkulacji
(w zależności od zastosowanego opcjonalnego zestawu)

WymiaRy

V SC

R M RC AC AFG

R
M
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Kotły jednoFUnKcyjne

Victrix 12/20 x tt 2 erP

Victrix exa 24 x erPVictrix tera 24 x erP

Victrix maior tt erP

Legenda: 
V - podłączenie elektryczne
G - zasilanie gazem
RU - powrót wężownicy zasobnika (opcja)
MU - zasilanie wężownicy zasobnika (opcja)
RR - uzupełnienie instalacji
SC - odprowadzenie kondensatu  
(minimalna średnica wewnętrzna Ø 13 mm)
R - powrót instalacji  c.o. 
M - zasilanie instalacji c.o. 
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